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Θέματα
Α’ Ομάδα

1ο Θέμα (25 μονάδες)
Α1. Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους (3 x 5 μονάδες)
α. Οι σύγχρονες θεωρίες της κοινωνικοποίησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο ασυνείδητο και τα 
βιολογικά ένστικτα των ανθρώπων.
β. Κατά τον Φρόϋντ, το “εγώ” (ego) αποτελεί την συνειδητή πλευρά της προσωπικότητας του 
ατόμου.
γ. Κατά την διαδικασία της κοινωνικοποίησης το άτομο λειτουργεί αποκλειστικά ως δέκτης, 
υιοθετώντας άκριτα τα στοιχεία από το κοινωνικό του περιβάλλον.
δ. Ένας κοινωνικός ρόλος συνίσταται από ένα σύστημα θέσεων και αποσκοπεί στην εκπλήρωση 
μιας βασικής λειτουργίας της κοινωνίας.
ε. Η παρέα των συνομηλίκων αποτελεί έναν πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης.
Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος αποτελεί μη θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικού ελέγχου.
Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί και ως κατασταλτικός έλεγχος.
Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος μπορεί να εκφραστεί και με επιβραβεύσεις.
Α2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2 x 5 μονάδες)
α. Την σημασία του παιχνιδιού στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού επισήμανε στο έργο του ο:
α) Φρόϋντ β) Μήντ γ) Πιαζέ δ) Αλτουσέρ
β. Ένας κοινωνικός ρόλος:
α) ταυτίζεται ως έννοια με την κοινωνική θέση
β) συναντάται με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις κοινωνίες
γ) εξαρτάται στην άσκησή του από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα βιώματα του ατόμου
δ) ασκείται μόνο από ενήλικα άτομα

2ο Θέμα (25 μονάδες)
Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
Α3. Εξηγήστε πως λειτουργεί η μάθηση ως ψυχοκοινωνικός μηχανισμός κοινωνικοποίησης (10 
μονάδες)
Α4. Εξηγήστε πως λειτουργεί η ταύτιση ως ψυχοκοινωνικός μηχανισμός κοινωνικοποίησης(15 
μονάδες)
Εξηγήστε πως λειτουργεί η εσωτερίκευση ως ψυχοκοινωνικός μηχανισμός κοινωνικοποίησης(15 
μονάδες)
Εξηγήστε γιατί η κοινωνικοποίηση είναι μια αφίδρομη διαδικασία.
Εξηγήστε γιατί η κοινωνικοποίηση είναι μια εξελικτική και δυναμική διαδικασία.
Εξηγήστε πως η κοινωνικοποίηση αποτελεί μια διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής 
ταυτότητας.
Εξηγήστε ποια μέρη συνιστούν την προσωπικότητα του ατόμου, σύμφωνα με την διάσταση της 
ψυχικής οργάνωσης της προσωπικότητας του Φρόϋντ.
Εξηγήστε την λειτουργία των μηχανισμών άμυνας του Φρόϋντ.
Εξηγήστε την προσέγγιση του Μ. Βέμπερ όσον αφορά τον ρόλο του προτεσταντισμού στην 
ανάπτυξη του καπιταλισμού.
Αναπτύξτε το κράτος ως θεσμοθετημένο φορέα κοινωνικοποίησης.
Αναπτύξτε το τυπικό κοινωνικό έλεγχο.
Αναπτύξτε τον άτυπο κοινωνικό έλεγχο.

Β’ Ομάδα
Ερωτήσεις ευρείας ανάπτυξης, σύνθεσης, διασύνδεσης



1ο Θέμα (25 μονάδες)
Β1. α. Εξηγήστε ποια μέρη συνιστούν την προσωπικότητα του ατόμου, σύμφωνα με την διάσταση 

της ψυχικής οργάνωσης της προσωπικότητας του Φρόϋντ και την προσέγγιση του Μιντ.
β. Εξηγήστε πως η κοινωνικοποίηση αποτελεί μια διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής 
ταυτότητας και παραθέστε στο πλαίσιο αυτό, την αντίστοιχη προσέγγιση του Ντυρκέμ για τον 
θεσμό της θρησκείας.
γ. Εξηγήστε πως λειτουργεί η μάθηση ως ψυχοκοινωνικός μηχανισμός κοινωνικοποίησης και 
αναπτύξτε το πως το σχολείο λειτουργεί στην κατεύθυνση αυτή.
δ. Εξηγήστε την διαφορετική προσέγγιση της διάρκειας της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης
μεταξύ των κοινωνιολόγων και της κλασικής ψυχαναλυτικής θεωρίας.

2ο Θέμα (25 μονάδες)
Β2. α. Αναπτύξτε τις ομοιότητες και τις διαφορές της λειτουργιστικής και Μαρξιστικής 

προσέγγισης της κοινωνικοποίησης.
β. Εξηγήστε τον αυτοέλεγχο, ως μορφή κοινωνικού ελέγχου, αναλύοντας παράλληλα τον 
ψυχοκοινωνικό μηχανισμό της εσωτερίκευσης.
γ. Αναπτύξτε την μάθηση ως ψυχοκοινωνικό μηχανισμό της κοινωνικοποίησης και σχολιάστε 
την υπό την οπτική της μαρξιστικής θεωρίας για την κοινωνικοποίηση. 
δ. Αναπτύξτε την σημασία των κοινωνικών ρόλων στην κοινωνικοποίηση των ατόμων από την
οπτική των Μίντ και Γκόφμαν. Ποιά κριτική ασκείται στις θεωρίες των ρόλων;


